V.
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU
Návrh vyhlášky o stanovení formulářů závazku k úhradě nákladů na konzulární ochranu a vzoru formuláře žádosti o náhradu výdajů
Navrhovaný právní předpis
Ustanovení

Obsah

Odpovídající předpis EU
Celex č.

Ustanovení

Obsah

§2

Vzory formulářů závazku k úhradě nákladů na
konzulární ochranu jsou uvedeny v příloze č. 1 k této
vyhlášce.

32015L0637

Čl. 14 odst. 1

Nezastoupení občané se zaváží, že členskému státu,
jehož jsou státními příslušníky, uhradí náklady na
konzulární ochranu za stejných podmínek jako státní
příslušníci členského státu poskytujícího pomoc,
a použijí k tomu účelu standardní formulář uvedený
v příloze I. Po nezastoupených občanech je
požadováno, aby se zavázali k úhradě pouze těch
nákladů, které by museli za stejných podmínek uhradit
státní příslušníci členského státu poskytujícího pomoc.

§3

Vzor formuláře žádosti o náhradu výdajů je uveden
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

32015L0637

Čl. 14 odst. 2

Členský stát poskytující pomoc může požádat o úhradu
nákladů uvedených v odstavci 1 členský stát, jehož je
nezastoupený občan státním příslušníkem, a použije
k tomu účelu standardní formulář uvedený v příloze II.
Členský stát, jehož je nezastoupený občan státním
příslušníkem, uhradí tyto náklady v přiměřené lhůtě,
která nepřesáhne dvanáct měsíců. Členský stát, jehož je
nezastoupený občan státním příslušníkem, může
dotčeného občana požádat o úhradu těchto nákladů.

Čl. 14 odst. 3

Pokud z konzulární ochrany poskytnuté
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nezastoupenému občanovi v případě zatčení nebo
zadržení vyplynou diplomatickému či konzulárnímu
úřadu nezvykle vysoké, avšak nezbytné a odůvodněné
cestovní náklady, náklady na ubytování nebo náklady
na překlad, může členský stát poskytující pomoc
požádat o náhradu těchto nákladů členský stát, jehož je
nezastoupený občan státním příslušníkem, a tento stát
je uhradí v přiměřené lhůtě, která nepřesáhne dvanáct
měsíců.

Příloha č. 1

Příloha č. 2

32015L0637

A. Vzor závazku k úhradě nákladů na konzulární
ochranu v případě finanční pomoci
B. Vzor závazku k úhradě nákladů na konzulární
ochranu v případě repatriace
Vzor formuláře žádosti o náhradu výdajů

32015L0637

Příloha I

A. Společný vzor závazku k úhradě nákladů na
konzulární ochranu v případě finanční pomoci
B. Společný vzor závazku k úhradě nákladů na
konzulární ochranu v případě repatriace
Formulář žádosti o náhradu výdajů

32015L0637

Příloha II

Číslo předpisu EU (kód celex)

Název předpisu EU
Směrnice Rady (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace
a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve třetích
zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES

Stránka 2 (celkem 2)
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 1 odst. 1

Zpracoval (jméno+datum): Jiří Vláčil 5. 12. 2016
Zuzana Slováková 1. 6. 2017
Směrnice Rady (EU) o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu
Schválil (jméno+datum): Martin Smolek 5. 12. 2016
nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES
Martin Smolek 1. 6. 2017
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnocení Poznámka
/ ID
(§, odst.,
*
písm., atd.)
Tato směrnice stanoví opatření v oblasti koordinace a spolupráce
8506
nerelevantní z hlediska transpozice
NT
nezbytná za účelem usnadnění výkonu práva občanů Unie na
diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli členským státem na
území třetí země, v níž členský stát, jehož jsou státními příslušníky,
nemá své zastoupení, za stejných podmínek jako státní příslušníci
tohoto členského státu, stanoveného v čl. 20 odst. 2 písm. c) Smlouvy
o fungování EU, přičemž zohledňuje úlohu delegací Unie v rámci
přispívání k uplatňování tohoto práva.
32015L0637

Lhůta pro implementaci

1. 5. 2018

Úřední věstník

IV.

Čl. 1 odst. 2

Tato směrnice se netýká konzulárních styků mezi členskými státy
a třetími zeměmi.

8506

Čl. 2 odst. 1

Velvyslanectví nebo konzuláty členských států poskytují konzulární
ochranu nezastoupeným občanům za stejných podmínek jako svým
vlastním státním příslušníkům.

8506

L 106/1

Gestor

MZV

nerelevantní z hlediska transpozice

NT

§ 17 odst. 1
věta první

Konzulární ochrana je poskytována občanům České republiky, kteří
se nacházejí v zahraničí (dále jen „občan“), a dále nezastoupeným
občanům jiných členských států Evropské unie (dále jen
„nezastoupený občan“).

PT

§ 24 odst. 1

Na území třetí země je konzulární ochrana poskytována rovněž
nezastoupeným občanům, a to za stejných podmínek jako občanům
podle § 17 a § 19 odst. 2.

§ 24 odst. 2

Konzulární ochranu nezastoupeným občanům neposkytuje konzulární
úřad vedený honorárním konzulárním úředníkem.

PT

Čl. 2 odst. 2

Členské státy mohou rozhodnout, že se tato směrnice použije na
konzulární ochranu poskytovanou honorárními konzuly, v souladu
s článkem 23 Smlouvy o fungování EU. Členské státy zajistí, aby byli
nezastoupení občané řádně informováni o těchto rozhodnutích
i o míře, v níž jsou honorární konzulové příslušní k poskytnutí
ochrany v daném případě.

Čl. 3

Členský stát, jehož je nezastoupený občan státním příslušníkem, může 8506
požádat členský stát, jejž dotyčný občan žádá o konzulární ochranu
nebo který dotyčnému občanovi tuto ochranu poskytuje, o předání
žádosti dotčeného občana či daného případu členskému státu, jehož je
státním příslušníkem, aby tento členský stát poskytl konzulární
ochranu v souladu se svým vnitrostátním právem či praxí. Dožádaný
členský stát se případu vzdá, jakmile členský stát, jehož je
nezastoupený občan státním příslušníkem, potvrdí, že tomuto
občanovi poskytuje konzulární ochranu.

§ 25

Pokud členský stát, jehož je nezastoupený občan státním
příslušníkem, požádá o předání žádosti o konzulární ochranu nebo
daného případu, zastupitelský úřad se případem přestane zabývat,
jakmile tento členský stát potvrdí, že dotčenému nezastoupenému
občanovi poskytuje konzulární ochranu.

PT

Čl. 4

Pro účely této směrnice se „nezastoupenými občany“ rozumí každý
občan, který má státní příslušnost členského státu, jenž nemá ve třetí

§ 17 odst. 1
věta druhá

Nezastoupeným občanem se rozumí každá osoba, která má státní
příslušnost členského státu Evropské unie (dále jen „členský stát“),

PT

8506

8506

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:

Zpracoval (jméno+datum): Jiří Vláčil 5. 12. 2016
Zuzana Slováková 1. 6. 2017
Směrnice Rady (EU) o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu
Schválil (jméno+datum): Martin Smolek 5. 12. 2016
nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES
Martin Smolek 1. 6. 2017
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnocení Poznámka
/ ID
(§, odst.,
*
písm., atd.)
zemi své zastoupení, jak je stanoveno v článku 6.
jenž nemá na území státu, který není členem Evropské unie (dále jen
„třetí země“), své zastoupení.
32015L0637

Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Lhůta pro implementaci

1. 5. 2018

Úřední věstník

Čl. 5

Rodinným příslušníkům, kteří nejsou občany Unie, doprovázejícím
nezastoupené občany ve třetích zemích je konzulární ochrana
poskytována ve stejné míře a za stejných podmínek, jako by byla
poskytována takovým rodinným příslušníkům občanů členského státu
poskytujícího pomoc v souladu s jeho vnitrostátním právem či praxí.

Čl. 6

Pro účely této směrnice nemá členský stát ve třetí zemi zastoupení,
8506
pokud v ní nemá stálé velvyslanectví ani stálý konzulát nebo pokud
v ní nemá velvyslanectví, konzulát ani honorárního konzula, kteří jsou
schopni účinně poskytnout v daném případě konzulární ochranu.

Čl. 7 odst. 1

Nezastoupení občané mají nárok požadovat ochranu u velvyslanectví
či konzulátu kteréhokoli členského státu.

Čl. 7 odst. 2

Aniž je dotčen článek 2, může členský stát trvale zastupovat jiný
členský stát a velvyslanectví nebo konzuláty členských států mohou,
kdykoli je to považováno za nezbytné, uzavřít praktická ujednání
o sdílení odpovědnosti za poskytování konzulární ochrany
nezastoupeným občanům. Členské státy informují o těchto ujednáních
Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), a Unie
a členské státy tato ujednání zveřejní, aby byla zajištěna
transparentnost pro nezastoupené občany.

Čl. 7 odst. 3

IV.

L 106/1

Gestor

MZV

Nerelevantní z hlediska transpozice. 1

NT

§ 17 odst. 1
věta třetí

Pro účely tohoto zákona nemá členský stát ve třetí zemi zastoupení,
pokud v ní nemá zastupitelský úřad, který je schopen účinně
poskytnout v daném případě konzulární ochranu.

PT

8506

§ 17 odst. 1

Konzulární ochrana je poskytována občanům České republiky, kteří
se nacházejí v zahraničí (dále jen „občan“), a dále nezastoupeným
občanům jiných členských států Evropské unie (dále jen
„nezastoupený občan“). Nezastoupeným občanem se rozumí každá
osoba, která má státní příslušnost členského státu Evropské unie (dále
jen „členský stát“), jenž nemá na území státu, který není členem
Evropské unie (dále jen „třetí země“), své zastoupení. Pro účely
tohoto zákona nemá členský stát ve třetí zemi zastoupení, pokud v ní
nemá zastupitelský úřad, který je schopen účinně poskytnout v daném
případě konzulární ochranu.

NT

8506

§ 26 odst. 1

Ministerstvo může uzavírat dohody o trvalém zastupování při
poskytování konzulární ochrany nezastoupeným občanům s orgány
jiných členských států.

PT

§ 26 odst. 2

Zastupitelský úřad může uzavírat praktická ujednání o sdílení
odpovědnosti za poskytování konzulární ochrany nezastoupeným
občanům se zastupitelskými úřady jiných členských států.

§ 26 odst. 3
věta druhá

Zastupitelský úřad zajistí předání žádosti příslušnému zastupitelskému PT
úřadu jiného členského státu, pokud se na zastupitelský úřad obrátí se

8506

V případech, kdy bylo uzavřeno praktické ujednání podle odstavce 2, 8506
zajišťuje velvyslanectví či konzulát, u něhož nezastoupený občan žádá

Jelikož rodinným příslušníkům občanů České republiky není poskytována konzulární ochrana, nebude poskytována ani rodinným příslušníkům občanů Evropské unie, kteří nejsou občany Evropské unie,
ale doprovázejí nezastoupené občany ve třetích zemích. Z toho důvodu je ustanovení nerelevantní z hlediska transpozice.

1

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Jiří Vláčil 5. 12. 2016
Zuzana Slováková 1. 6. 2017
Směrnice Rady (EU) o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu
Schválil (jméno+datum): Martin Smolek 5. 12. 2016
nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES
Martin Smolek 1. 6. 2017
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnocení Poznámka
/ ID
(§, odst.,
*
písm., atd.)
o konzulární ochranu a jenž není určen jako příslušný v souladu
žádostí o konzulární ochranu nezastoupený občan, ačkoliv
s příslušným platným ujednáním, aby žádost občana byla předána
zastupitelský úřad podle těchto dohod nebo praktických ujednání není
příslušnému velvyslanectví či konzulátu, ledaže by tím byla ohrožena
k poskytnutí pomoci příslušný, ledaže by tím byla ohrožena
konzulární ochrana, zejména pokud naléhavost záležitosti vyžaduje
konzulární ochrana nezastoupeného občana, zejména pokud
okamžité opatření dožádaného velvyslanectví či konzulátu.
naléhavost záležitosti vyžaduje okamžité opatření zastupitelského
úřadu.
32015L0637

Lhůta pro implementaci

1. 5. 2018

Úřední věstník

IV.

L 106/1

Gestor

MZV

Čl. 8 odst. 1

Žadatelé o konzulární ochranu prokáží, že jsou občany Unie,
předložením svých cestovních pasů nebo průkazů totožnosti.

8506

§ 24 odst. 3
věta první

Žadatel o konzulární ochranu prokáže, že je nezastoupeným občanem, PT
předložením svého cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Čl. 8 odst. 2

Nemůže-li občan Unie předložit platný cestovní pas nebo průkaz
totožnosti, lze státní příslušnost prokázat jakýmikoli jinými
prostředky, v případě potřeby i ověřením u diplomatických či
konzulárních úřadů členského státu, o kterém žadatel uvádí, že je jeho
státním příslušníkem.

8506

§ 24 odst. 3
věta druhá

Nemůže-li žadatel předložit platný cestovní doklad nebo průkaz
totožnosti, lze státní příslušnost prokázat jinými vhodnými
prostředky, v případě potřeby i ověřením u zastupitelského úřadu,
popřípadě ministerstva zahraničních věcí členského státu, o kterém
žadatel uvádí, že je jeho státním příslušníkem.

PT

Čl. 8 odst. 3

Pokud jde o rodinné příslušníky uvedené v článku 5, lze totožnost
a existenci rodinného vztahu prokázat jakýmikoli prostředky, včetně
ověřením členským státem, který poskytuje pomoc, u diplomatických
či konzulárních úřadů členského státu, jehož jsou občané uvedení
v odstavci 1 státními příslušníky.

8506

Nerelevantní z hlediska transpozice.1

NT

Čl. 9

Konzulární ochrana uvedená v článku 2 může zahrnovat pomoc mimo
jiné v těchto situacích:
a) zatčení nebo zadržení;
b) postižení trestným činem;
c) vážná nehoda nebo vážné onemocnění;
d) úmrtí;
e) pomoc a repatriace v případě nouze;
f) vystavení náhradních cestovních dokladů, jak je stanoveno
v rozhodnutí 96/409/SZBP.

8506

§ 17 odst. 2

Konzulární ochrana zahrnuje pomoc zejména
a) v případě omezení osobní svobody,
b) obětem trestných činů,
c) v případě nouze,
d) v souvislosti s úmrtím,
e) nezletilým nacházejícím se v zahraničí bez doprovodu,
f) při mimořádné události v zahraničí, kterou je škodlivé
působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními
vlivy, jakož i havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek
nebo životní prostředí, je-li zasažen větší počet osob (dále
jen "mimořádná událost").

PT

Diplomatické a konzulárními úřady členských států úzce spolupracují
a koordinují svou činnost mezi sebou navzájem a s Unií s cílem
zajistit ochranu nezastoupených občanů v souladu s článkem 2.

8506

§ 27 odst. 1

Zastupitelský úřad úzce spolupracuje a koordinuje svoji činnost se
zastupitelskými úřady členských států a se zastoupením Evropské
unie v daném státě za účelem zajištění konzulární ochrany
nezastoupených občanů.

PT

Čl. 10 odst. 1

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)
Čl. 10 odst. 2

Zpracoval (jméno+datum): Jiří Vláčil 5. 12. 2016
Zuzana Slováková 1. 6. 2017
Směrnice Rady (EU) o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu
Schválil (jméno+datum): Martin Smolek 5. 12. 2016
nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES
Martin Smolek 1. 6. 2017
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnocení Poznámka
/ ID
(§, odst.,
*
písm., atd.)
Pokud členský stát obdrží žádost o konzulární ochranu od osoby, která 8506
§ 27 odst. 2 Pokud zastupitelský úřad obdrží žádost o konzulární ochranu od
PT
je dle svého tvrzení nezastoupeným občanem, nebo je informován
osoby, která je podle svého tvrzení nezastoupeným občanem, nebo je
o konkrétní mimořádné situaci, jak je například uvedena na seznamu
informován o konkrétní mimořádné události, v níž se nachází
nezastoupený občan, neprodleně konzultuje ministerstvo zahraničních
v článku 9, v níž se nachází nezastoupený občan, neprodleně
věcí členského státu, o kterém tato osoba uvádí, že je jeho státním
konzultuje ministerstvo zahraničních věcí členského státu, o kterém
příslušníkem, nebo ve vhodných případech příslušný zastupitelský
tato osoba uvádí, že je jeho státním příslušníkem, nebo ve vhodných
úřad členského státu a poskytne mu veškeré příslušné informace, které
případech příslušné velvyslanectví či konzulát dotyčného členského
má k dispozici, zejména informace týkající se totožnosti
státu a poskytne mu veškeré příslušné informace, které má k dispozici,
mimo jiné týkající se totožnosti dotyčné osoby, možných nákladů
nezastoupeného občana a možných nákladů konzulární ochrany.
konzulární ochrany a jakýchkoli rodinných příslušníků, kterým může
S výjimkou mimořádně naléhavých případů se tato konzultace
být rovněž nutné konzulární ochranu poskytnout. S výjimkou
uskuteční před poskytnutím pomoci. Zastupitelský úřad rovněž
vhodnými prostředky usnadní výměnu informací mezi nezastoupeným
mimořádně naléhavých případů se tato konzultace uskuteční před
občanem a orgány členského státu, o kterém tato osoba uvádí, že je
poskytnutím pomoci. Členský stát poskytující pomoc rovněž usnadní
jeho státním příslušníkem.
výměnu informací mezi dotčeným občanem a orgány členského státu,
jehož je občan státním příslušníkem.
32015L0637

Lhůta pro implementaci

1. 5. 2018

Úřední věstník

IV.

L 106/1

Gestor

MZV

§ 27 odst. 3

Zastupitelský úřad poskytne orgánům jiného členského státu příslušné PT
informace v souvislosti s případem poskytování konzulární ochrany
nezastoupenému občanovi, pokud si je příslušný členský stát vyžádá.

Čl. 10 odst. 3

Členský stát, jehož je dotyčný občan státním příslušníkem, poskytne
ministerstvu zahraničních věcí či příslušnému velvyslanectví či
konzulátu členského státu, který poskytuje pomoc, na jejich žádost
veškeré příslušné informace v souvislosti s daným případem.
Odpovídá rovněž za veškeré nezbytné kontakty s rodinnými
příslušníky či jinými relevantními osobami nebo orgány.

8506

Čl. 10 odst. 4

Členské státy oznámí ESVČ prostřednictvím její zabezpečené
internetové stránky příslušné kontaktní místo nebo místa na svých
ministerstvech zahraničních věcí.

8506

nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Čl. 11

Delegace Unie úzce spolupracují s velvyslanectvími a konzuláty
8506
členských států a koordinují s nimi svou činnost s cílem přispět ke
spolupráci a koordinaci na místní úrovni a v případě krizí, zejména
tím, že poskytují dostupnou logistickou podporu, včetně
kancelářských prostor a organizačního zázemí, jako je dočasné
ubytování pro konzulární pracovníky a zásahové týmy. Delegace Unie
a ústředí ESVČ rovněž usnadní výměnu informací mezi
velvyslanectvími a konzuláty členských států a případně s místními
orgány. Delegace Unie rovněž zveřejní obecné informace o pomoci,
na niž by mohli mít nezastoupení občané nárok, a zejména
o případných dohodnutých praktických ujednáních.

nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Čl. 12

Zasedání věnovaná místní spolupráci zahrnují pravidelnou výměnu

nerelevantní z hlediska transpozice

NT

8506

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Jiří Vláčil 5. 12. 2016
Zuzana Slováková 1. 6. 2017
Směrnice Rady (EU) o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu
Schválil (jméno+datum): Martin Smolek 5. 12. 2016
nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES
Martin Smolek 1. 6. 2017
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnocení Poznámka
/ ID
(§, odst.,
*
písm., atd.)
informací o záležitostech týkajících se nezastoupených občanů. Na
těchto zasedáních se členské státy v případě potřeby dohodnou na
praktických ujednáních podle článku 7 s cílem zajistit nezastoupeným
občanům v dotyčné třetí zemi účinnou ochranu. Nedohodnou-li se
členské státy jinak, předsedá zástupce členského státu v úzké
spolupráci s delegací Unie.
32015L0637

Lhůta pro implementaci

1. 5. 2018

Úřední věstník

IV.

L 106/1

Gestor

MZV

Čl. 13 odst. 1

Místní plánování pro nepředvídané události bere v úvahu
nezastoupené občany. Členské státy zastoupené ve třetí zemi
koordinují plány pro nepředvídané události mezi sebou navzájem
a s příslušnou delegací Unie s cílem zajistit, aby se nezastoupeným
občanům dostalo v případě krize plné pomoci. Příslušná
velvyslanectví či konzuláty jsou odpovídajícím způsobem
informovány o opatřeních učiněných za účelem připravenosti na krize
a ve vhodných případech jsou do nich zapojeny.

8506

§ 28 odst. 1

Zastupitelský úřad ve třetí zemi koordinuje své plány pro mimořádné PT
události s ostatními zastupitelskými úřady členských států a s
příslušným zastoupením Evropské unie s cílem zajistit, aby se v těchto
situacích dostalo i nezastoupeným občanům účinné pomoci.
Zastupitelský úřad informuje ostatní zastupitelské úřady členských
států o opatřeních učiněných za účelem připravenosti na mimořádné
situace a ve vhodných případech je do nich zapojí.

Čl. 13 odst. 2

V případě krize Unie a členské státy úzce spolupracují, aby zajistily
8506
nezastoupeným občanům účinnou pomoc. Je-li to možné, vzájemně se
včas informují o dostupných evakuačních kapacitách. Členské státy
mohou být na svou žádost podpořeny stávajícími zásahovými týmy na
úrovni Unie, včetně konzulárních odborníků, zejména
z nezastoupených členských států.

§ 28 odst. 2

Zastupitelský úřad a ministerstvo v případě mimořádné události úzce PT
spolupracují s orgány ostatních členských států a Evropské unie, aby
byla nezastoupeným občanům zajištěna účinná pomoc. Je-li to možné,
informuje zastupitelský úřad i ministerstvo orgány ostatních
členských států a Evropské unie o dostupných evakuačních
kapacitách.

Čl. 13 odst. 3

Vedoucí stát či členský stát nebo členské státy, které koordinují
pomoc, jsou pověřeny koordinací veškeré podpory poskytované
nezastoupeným občanům, za podpory ostatních dotčených členských
států, delegace Unie a ústředí ESVČ. Členské státy poskytnou
vedoucímu státu nebo členskému státu či členským státům, které
koordinují pomoc, veškeré relevantní informace týkající se jejich
nezastoupených občanů přítomných během krizové situace.

8506

§ 28 odst. 3

Zastupitelský úřad poskytne příslušné informace týkající se občanů
přítomných během mimořádné události ve třetí zemi, v níž nemá
Česká republika své zastoupení, členskému státu nebo členským
státům, které jsou pověřeny koordinací a vedením pomoci
nezastoupeným občanům během mimořádných událostí, nebo
členskému státu anebo členským státům, které koordinují pomoc.

PT

Čl. 13 odst. 4

Vedoucí stát nebo členský stát či členské státy, které koordinují
pomoc nezastoupeným občanům, mohou případně požadovat podporu
z nástrojů, jako jsou struktury ESVČ pro řešení krizí a mechanismus
civilní ochrany Unie.

8506

nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Čl. 14 odst. 1

Nezastoupení občané se zaváží, že členskému státu, jehož jsou
8506
státními příslušníky, uhradí náklady na konzulární ochranu za stejných
podmínek jako státní příslušníci členského státu poskytujícího pomoc,
a použijí k tomu účelu standardní formulář uvedený v příloze I. Po

§ 29 odst. 1

Zastupitelský úřad si od nezastoupeného občana vyžádá závazek, že
PT
členskému státu, jehož je státním příslušníkem, uhradí náklady na
konzulární ochranu poskytnutou podle § 17. Tento závazek je činěn za
stejných podmínek a ve stejném rozsahu, za jakých by byla úhrada

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Čl. 14 odst. 2

Čl. 14 odst. 3

Zpracoval (jméno+datum): Jiří Vláčil 5. 12. 2016
Zuzana Slováková 1. 6. 2017
Směrnice Rady (EU) o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu
Schválil (jméno+datum): Martin Smolek 5. 12. 2016
nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES
Martin Smolek 1. 6. 2017
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnocení Poznámka
/ ID
(§, odst.,
*
písm., atd.)
nezastoupených občanech je požadováno, aby se zavázali k úhradě
nákladů požadována po občanech.
pouze těch nákladů, které by museli za stejných podmínek uhradit
státní příslušníci členského státu poskytujícího pomoc.
§ 29 odst. 4
Ministerstvo stanoví vyhláškou formulář pro závazek k úhradě
nákladů na konzulární ochranu a formulář žádosti o náhradu výdajů.
Členský stát poskytující pomoc může požádat o úhradu nákladů
8506
§ 29 odst. 2 Ministerstvo požádá členský stát, jehož je nezastoupený občan státním PT
uvedených v odstavci 1 členský stát, jehož je nezastoupený občan
příslušníkem, o úhradu výdajů na konzulární ochranu, které vznikly
České republice při poskytování konzulární ochrany nezastoupenému
státním příslušníkem, a použije k tomu účelu standardní formulář
občanovi.
uvedený v příloze II. Členský stát, jehož je nezastoupený občan
státním příslušníkem, uhradí tyto náklady v přiměřené lhůtě, která
nepřesáhne dvanáct měsíců. Členský stát, jehož je nezastoupený občan
§ 31 odst. 1 Ministerstvo nejpozději do 12 měsíců uhradí členskému státu náklady
na konzulární ochranu na základě žádosti členského státu, který
státním příslušníkem, může dotyčného občana požádat o úhradu
poskytl konzulární ochranu občanovi ve třetí zemi, v níž nemá Česká
těchto nákladů.
republika své zastoupení.
Pokud z konzulární ochrany poskytnuté nezastoupenému občanovi
8506
§ 29 odst. 3 Ministerstvo požádá o úhradu výdajů členský stát, jehož je
PT
v případě zatčení nebo zadržení vyplynou diplomatickému či
nezastoupený občan státním příslušníkem, pokud z konzulární
ochrany poskytnuté nezastoupenému občanovi v případě zatčení nebo
konzulárnímu úřadu nezvykle vysoké, avšak nezbytné a odůvodněné
zadržení vyplynou zastupitelskému úřadu nezvykle vysoké, avšak
cestovní náklady, náklady na ubytování nebo náklady na překlad,
nezbytné cestovní náklady, náklady na ubytování nebo náklady na
může členský stát poskytující pomoc požádat o náhradu těchto
překlad.
nákladů členský stát, jehož je nezastoupený občan státním
příslušníkem, a tento stát je uhradí v přiměřené lhůtě, která nepřesáhne
dvanáct měsíců.
32015L0637

Lhůta pro implementaci

1. 5. 2018

Úřední věstník

IV.

L 106/1

Gestor

MZV

Čl. 15 odst. 1

V krizových situacích podává členský stát poskytující pomoc veškeré 8506
žádosti o náhradu nákladů na jakoukoli podporu poskytnutou
nezastoupenému občanovi ministerstvu zahraničních věcí členského
státu, jehož je dotčený občan státním příslušníkem. Členský stát
poskytující pomoc může žádat o tuto náhradu i v případě, že
nezastoupený občan nepodepsal závazek k úhradě podle čl. 14 odst. 1.
To nebrání členskému státu, jehož je nezastoupený občan státním
příslušníkem, v tom, aby od dotčeného občana požadoval úhradu
nákladů na základě vnitrostátních předpisů.

§ 30 odst. 1

Pokud Česká republika poskytuje pomoc podle § 24 až 28 při
mimořádných událostech, podává ministerstvo žádost o náhradu
výdajů na konzulární ochranu poskytnutou nezastoupenému občanovi
ministerstvu zahraničních věcí členského státu, jehož je nezastoupený
občan státním příslušníkem. Tuto náhradu lze žádat i v případě, že
nezastoupený občan nepodepsal závazek k úhradě podle § 29 odst. 1.

PT

Čl. 15 odst. 2

Členský stát poskytující pomoc může požádat členský stát, jehož je
nezastoupený občan státním příslušníkem, o náhradu těchto nákladů
v poměrné výši, a to vydělením plné výše skutečně vzniklých nákladů
počtem občanů, jimž byla pomoc poskytnuta.

8506

§ 30 odst. 2

V případě hromadného poskytnutí pomoci podle § 24 až 28 může
ministerstvo požádat členský stát, jehož je nezastoupený občan
státním příslušníkem, o náhradu výdajů ve výši podílu skutečně
vzniklých nákladů a počtu občanů a nezastoupených občanů, jimž
byla konzulární ochrana poskytnuta.

PT

Čl. 15 odst. 3

Pokud byla členskému státu poskytujícímu pomoc poskytnuta finanční 8506

§ 30 odst. 3

Pokud byla v rámci poskytování konzulární ochrany poskytnuta

PT

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie
Celex:
Název:

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Jiří Vláčil 5. 12. 2016
Zuzana Slováková 1. 6. 2017
Směrnice Rady (EU) o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu
Schválil (jméno+datum): Martin Smolek 5. 12. 2016
nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES
Martin Smolek 1. 6. 2017
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnocení Poznámka
/ ID
(§, odst.,
*
písm., atd.)
podpora prostřednictvím pomoci z mechanismu civilní ochrany Unie,
podpora prostřednictvím pomoci z mechanismu civilní ochrany
určí se jakýkoli příspěvek členského státu, jehož je nezastoupený
Evropské unie, bude určen příspěvek poskytované pomoci odečtením
občan státním příslušníkem, po odečtení příspěvku Unie.
příspěvku Evropské unie.
32015L0637

Lhůta pro implementaci

1. 5. 2018

Úřední věstník

IV.

L 106/1

Gestor

MZV

Čl. 16

Členské státy mohou zavést nebo zachovat příznivější předpisy, než
jsou ustanovení této směrnice, pokud s ní jsou slučitelné.

8506

nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Čl. 17 odst. 1

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné
pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. května 2018.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

8506

nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Čl. 17 odst. 2

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních
právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

8506

nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Čl. 18

Rozhodnutí 95/553/ES se zrušuje s účinkem ode dne 1. května 2018.

8506

nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Čl. 19 odst. 1

Členské státy poskytují Komisi veškeré relevantní informace
o provedení a uplatňování této směrnice. Do 1. května 2021 předloží
Komise na základě poskytnutých informací Evropskému parlamentu
a Radě zprávu o provedení a uplatňování této směrnice.

8506

nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Čl. 19 odst. 2

Ve zprávě uvedené v odstavci 1 Komise vyhodnotí způsob, jímž byla 8506
tato směrnice uplatňována, a zváží potřebu dodatečných opatření,
mimo jiné ve vhodných případech i změn upravujících tuto směrnici
za účelem dalšího usnadnění výkonu práva občanů Unie na konzulární
ochranu.

nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Čl. 20

8506

nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Čl. 21

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Tato směrnice je určena členským státům.

8506

nerelevantní z hlediska transpozice

NT

Příloha I

A.

§2

Vzory formulářů závazku k úhradě nákladů na konzulární ochranu
jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

PT

Příloha č. 1

A. Vzor závazku k úhradě nákladů na konzulární ochranu v případě
finanční pomoci
B. Vzor závazku k úhradě nákladů na konzulární ochranu v případě
repatriace

B.

Společný vzor závazku k úhradě nákladů na konzulární ochranu
v případě finanční pomoci
Společný vzor závazku k úhradě nákladů na konzulární ochranu
v případě repatriace

8938

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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Srovnávací tabulka pro posouzení implementace předpisu Evropské unie

Ustanovení
(článek,odst.,
písm., atd.)

Zpracoval (jméno+datum): Jiří Vláčil 5. 12. 2016
Zuzana Slováková 1. 6. 2017
Směrnice Rady (EU) o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu
Schválil (jméno+datum): Martin Smolek 5. 12. 2016
nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a o zrušení rozhodnutí 95/553/ES
Martin Smolek 1. 6. 2017
Právní předpis EU
Implementační předpisy ČR
Citace ustanovení
Číslo Sb. Ustanovení
Citace ustanovení
Vyhodnocení Poznámka
/ ID
(§, odst.,
*
písm., atd.)

Příloha II

Formulář žádosti o náhradu výdajů

Celex:

32015L0637

Název:

Lhůta pro implementaci

1. 5. 2018

Úřední věstník

IV.

8938

L 106/1

Gestor

MZV

§3

Vzor formuláře žádosti o náhradu výdajů je uveden v příloze č. 2
k této vyhlášce.

Příloha č. 2

Vzor formuláře žádosti o náhradu výdajů

PT

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis ES/EU
1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy).
Poř. č

1.
2.
3.
4.
5.

Číslo.Sb.

150/2017

Název předpisu

Účinnost předpisu

Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

1.7. 2017

2. Seznam návrhů pčedpisů ČR (úplné názvy).
Poř.č.

1.

Číslo ID

8938

Předkladatel

MZV

Název návrhu předpisu

Předpokládané
datum zahájení
přípravy / stav
přípravy

Návrh vyhlášky o stanovení vzorů formulářů závazku k úhradě nákladů na konzulární ochranu a vzoru formuláře žádosti
o náhradu výdajů

1. 3. 2017

Předpokládané
datum předložení
vládě

Předpokládané
datum nabytí
účinnosti

1. 7. 2017

2.
3.
4.
5.
3. Poznámky
Poř.č.

Text poznámky

*/ použijte zkratky : PT- plná transpozice, DT- dílčí transpozice, NT- netransponováno, PAD - plná adaptace, DAD - dílčí adaptace, NA - neadaptováno
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